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Elin Wägner-sällskapet har under sitt nu avslutade sjunde verksamhetsår ökat sitt medlemsantal till 

ca 450 betalande medlemmar. Till dessa har under året tre nummer av medlemsbladet Bergsluft 

skickats ut. Dessutom har medlemmarna erhållit föreningens småskrift nr 7, Gunnar Sundbergs 

nyskrivna essä ”Väckarklockas återklang”, som kan ses som ett aktuellt svar på Ann Margret 

Dahlquist-Ljungbergs uppmaning till nyläsning i förra årets småskrift ”Till Väckarklocka”. 

 Under  verksamhetsåret har tre protokollförda styrelse-sammanträden hållits. 

Dessutom har olika frågor mera informellt diskuterats och lösts i samband med föreningens 

arrangemang, Elin Wägner-dagen och höstseminariet.  

 Vid Elin Wägnerdagen i Berg den 16 maj berättade Bibi Andersson om sitt fredsarbete 

i Bosnien, ett arbete som hon bl.a. hämtat inspiration till hos Elin Wägner. Vid årsmötet som 

föregick Bibi Anderssons föredrag enades medlemmarna om att anta ett uttalande mot användandet 

av trampminor som sändes till dåvarande försvarsministern Thage G. Peterson. Under hösten kunde 

vi sedan glädja oss åt att försvarsdepartementet ändrade sin inställning i frågan, enligt uppgift på 

grund av alla opinionsyttringar som kommit departementet till del. 

 Höstseminariet på St. Sigfrids folkhögskola hade som tema "Elin Wägner och 

fredstanken" och där behandlades aktuell forskning kring konfliktlösning och människans 

aggressivitet.  Helena Forsås-Scott föreläste om hur Elin Wägner utvecklade sina fredstankar i 

romanerna och utmärkelsen "Årets Väckarklocka" delades ut till Ingrid Segerstedt-Wiberg, som 

talade om fred och människovärde. 

 Elin Wägner-sällskapet har i Stockholm även under detta år medverkat vid "Världens 

längsta bokbord"  samt vid ett seminarium kring diktarbostäder anordnat av De litterära sällskapens 

samarbetsnämnd. För första gången hade vi också - tack vare våra göteborgsmedlemmar som ställde 

upp med tid och arbetskraft - en egen välbesökt monter vid Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg.  

 Allmänhetens intresse för Lilla Björka och dess framtid har bara ökat inte minst efter 

det renoveringsarbete som utfördes av ett byggnadsvårdsläger under sommaren. Sällskapet ser det 

som en viktig uppgift att fortsätta att stötta Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka med ekonomiskt 

bistånd och personella insatser. Lilla Björka håller på att bli en viktig symbol för att Elin Wägners 

idéer lever och kommer att ha betydelse även i framtiden.  
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